
Hogweed, Loài Cây Nguy Hiểm Nhất Thế Giới  
 
 
 
Một trong những loài cây nguy hiểm nhất thế giới đang xâm chiếm nước Mỹ: chạm vào là bỏng như tự thiêu. 
 
Nếu Hollywood có ý định làm phim về một loài thực vật vừa nguy hiểm, vừa có thể lây lan một cách đáng sợ 
thì nên làm về giant hogweed. Đây là một loài cỏ dại cực độc với khả năng sinh tồn ở bất kỳ nơi nào chúng 
bén rễ. 
 
Các loài cây cỏ, thực vật không chỉ có mỗi tác dụng giúp cho môi trường Trái đất tốt đẹp lên. Bên cạnh đó, có 
những loài cây mang trong mình độc tính cực kỳ nguy hiểm khiến bất kỳ sinh vật nào cũng phải hối hận nếu vô 
tình chạm phải. 
 
Tại Mỹ có một vài loài thực vật như vậy, như giant hogweed (H. mantegazzianum) chẳng hạn. Đây là một loài 
cỏ dại cỡ lớn, được xếp vào dạng nguy hại hàng đầu trên ít nhất 8 tiểu bang. Chỉ cần chạm vào chúng, bạn có 
thể bị phỏng ở cấp độ 2 trở lên. 
 

  
    Đây chính là cỏ hogweed khổng lồ – giant hogweed. Và vấn đề là ở chỗ, chúng đang ngày càng lan rộng hơn. 
 
Có 3 mức độ phỏng chính, mỗi mức độ lại phụ thuộc vào sự nghiêm trọng của tổn thương da. Mức độ 1 là tổn 
thương nhẹ nhất và mức độ 3 gây tổn thương nghiêm trọng nhất. Theo như một báo cáo từ ĐH Kỹ thuật 
Virginia, loài cỏ hogweed đã xuất hiện ở tiểu bang này. Mới đây nhất, đã có trường hợp thiếu niên 17 tuổi vô 
tình chạm phải chúng khi đang cắt cỏ. Chỉ vậy thôi mà cậu bé phải nhập viện trong tình trạng phỏng độ 3. 
 
Loài cỏ này trông nó giống như các loài cỏ dại bình thường, chỉ khác là toàn thân thuộc cỡ lớn hơn. Tuy 
nhiên, phần ngọn cỏ có chứa độc tố, dễ dàng gây bỏng rát nếu chạm phải. 

 
Nạn nhận bị bỏng vì cỏ hogweed khổng lồ. 
 
Đặc biệt, phần nhựa trong thân cỏ mang một loại hóa chất 
gây kích ứng da, khiến làn da trở nên nhạy cảm với ánh 
sáng hay còn gọi là “nhiễm độc ánh sáng”. Khu vực da ấy 
nếu chẳng may tiếp xúc với ánh mặt trời cũng gây bỏng cấp 
độ lớn. Tình trạng nhạy cảm này sẽ kéo dài trong nhiều năm 
kèm theo sẹo rất khó lành. 
 
Được biết, loài cỏ này vốn là thực vật bản địa tại vùng 

Caucasus của châu Âu. Nếu không biết về độc tính của nó thì hầu như chẳng ai đề phòng vì trông loài cỏ này 
rất… thú vị. Là cỏ, nhưng chúng có thể mọc cao tới 4m, tán lá rộng và cho ra hoa màu trắng. Tóm lại là rất dễ 
đánh lừa những người không biết. 
 
       



    
 
Người Anh vào thế kỷ 19 đã bị lừa vì vẻ bề ngoài này. Cũng nhờ thế mà họ đã mang chúng đến Bắc Mỹ sau 
đó vài thập niên để rồi người Mỹ và Canada giờ đây phải nỗ lực ngăn chặn không cho loài cỏ này mọc lan ra 
cả lục địa. 
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